
 

 

 

 

 

9 februari  2012 

Inschrijving nieuwe leerlingen                                      

Vorige week dinsdag was er de mogelijkheid voor 

ouders om hun kind aan te melden. Gelukkig 

hebben velen dat gedaan. Als u nog ouders weet 

die nog niet hun kind ingeschreven hebben, wilt u 

ze dan aanmoedigen om dit alsnog te doen?? Ze 

kunnen daarvoor contact op nemen met school. 

Vakantierooster                                                                       

Voor het cursusjaar 2012-2013 is het vakantie-

rooster vastgesteld en goedgekeurd door de MR. 

Hieronder ziet u de data. Studiemiddagen enz. 

moeten nog ingepland gaan worden. Deze zullen 

t.z.t. in de jaarkalender vermeld worden. 

Herfstvakantie ma 22 okt vr 26 okt 
Kerstvakantie ma 24 dec vr 4 jan 
Voorjaarsvakantie ma 18 feb vr 22 feb 
Pasen vr 29 mrt ma 1 apr 
Meivakantie 
 ( inc. H'vaart) ma 29 apr vr 10 mei 
Pinksteren ma 20 mei   
Zomervakantie ma 13 juli vrij 25 aug 

 

Voorleeswedstrijd                                                                      

Helaas is ‘onze ‘Susanne uit groep 8 niet uitge-

kozen om verder te gaan . Toch hebben we 

gehoord dat je een hele mooie voordracht hebt 

gehouden vorige week. Bedankt!!               

Studiemiddag groepsplan rekenen.                                                

Vanmiddag heeft het team een studiemiddag over 

het schrijven van een groepsplan. De leerkrachten 

gaan voor elke groep een plan schrijven op het 

gebied van rekenen. Hierin worden de leerlingen  

 

 

 

 

 

in 3 groepen verdeeld. Voor elke groep worden 

aparte doelen opgesteld. Deze doelen zijn er voor 

een half jaar. Oftewel: wat moeten deze leerlingen 

aan het eind van groep 1, groep 3 etc. kunnen. 

Werken met groepsplannen geeft een andere 

manier van denken. Je kijkt niet naar wat een 

leerling niet kan, maar naar wat een leerling nodig 

heeft. Wat heeft deze leerling/deze groep 

leerlingen van mij als leerkracht nodig om zich het 

komende half jaar goed te ontwikkelen? We kijken 

hierbij niet alleen naar toetsgegevens, maar ook 

naar welke “leerstijl’ bij welk kind past. Om te 

bepalen welke didactische en instructiebehoefte 

het beste aansluit bij onze leerlingen, maken de 

leerkrachten o.a. (fouten) analyses van het werk 

van de leerlingen. Alleen leerlingen met een 

aparte leerlijn zullen nog een eigen handelings-

plan krijgen. De andere handelingsplannen (voor 

D/E leerlingen) worden opgenomen in het 

groepsplan. Tijdens de contactavond zal met u 

besproken worden wat de doelen voor uw kind 

zijn. 

Schaatsen.                                                                                  

Groep 5,6,7 en een paar van groep 8 gingen dins-

dagmiddag naar de Wierdense schaatsbaan. Er 

was een mini Elfstedentochtje georganiseerd. 

Ieder kind dat mee deed kreeg een stempelkaart. 

Bij elk rondje kreeg  je een stempel. We moesten 

kleine stukjes klunen en ook moest je onder 

hekken door. Als je  stempelkaart vol was mocht je 

hem inleveren bij de kassa en kreeg je warme 

chocolademelk en nog een speculaasje. Jammer 

genoeg kon niet iedereen mee doen. Ook al kon 

iedereen niet even goed schaatsen. Het was super 

gezellig!                                                                         

Gemaakt door Tessa en Bastian ( groep 6)  

Schooljaar 2011-2012 



Van de MR.                                                              
Woensdag 11 januari jl. was er een MR-

vergadering. Hieronder een samenvatting van de 

hoofdpunten.                                                             

Schoolarts:  De GGD heeft aangegeven, dat de 

ouders van de leerlingen in groep 2 niet meer mee 

mogen naar het onderzoek. Hierop zijn veel 

negatieve reacties gekomen van ouders. Ouders 

vinden het onbegrijpelijk dat de jonge kinderen 

voor het eerst alleen naar de schoolarts moeten. 

Vanuit onze MR is de klacht doorgegeven aan de 

GMR zodat de GMR een gezamenlijk standpunt 

kan in nemen namens alle scholen van de  

vereniging. De GMR heeft als antwoord van de 

GGD gekregen dat de ouders een klachten-

formulier kunnen invullen. Verder neemt de 

commissie Zorg van de GMR dit punt mee naar het 

Zorg Advies Team. Hierin wordt besproken hoe nu 

verder te gaan.                                                 

Ouderavond:  De ouderavond wordt verschoven 

naar 20 maart. Het onderwerp van deze avond zal 

in het teken staan van eten, spelen en bewegen. 

Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind(eren) 

goed eten, ervan genieten en zich ‘letterlijk’ lekker 

in hun vel voelen. In de beginjaren is men vooral 

bezig met of hun kind wel voldoende eet, alle 

benodigde voedingsstoffen binnen krijgt, terwijl 

op latere leeftijd weer vaker zorgen zijn over te 

veel eten, met name te veel snoepen. In dit thema 

wordt ingegaan op een goede balans tussen eten 

en bewegen en hoe je dit als ouder bij je kind kunt 

sturen.                                                                          

Directeur functie Sjaloom: Henk heeft de MR 

meegedeeld dat hij per 1 augustus 2012 zijn 

functie als directeur neerlegt. Hij gaat de Sjaloom 

verlaten en wordt leerkracht aan de Morgenster. 

Henk wil weer zelf met de kinderen aan de slag en 

volgt nu een masteropleiding om als dyslexie-

behandelaar kinderen te kunnen en mogen 

begeleiden. Met de bovenschoolse directeur (W. 

van Ginkel) zullen gesprekken plaatsvinden over 

hoe de directeursfunctie op de Sjaloom zal gaan 

worden ingevuld.                                                        

Vakantierooster 2012-2013: Het vakantierooster 

voor schooljaar 2012-2013 is besproken en 

goedgekeurd. Het vakantierooster zal binnenkort 

bekend gemaakt worden in de nieuwsbrief.                          

Oudergeleding MR:  Erna Klaassen heeft na 6 jaar 

afscheid genomen van de MR. Namens de MR en 

Sjaloomschool bedanken wij haar voor haar 

bijdrage en inzet. Erna was namens de 

oudergeleding-MR vertegenwoordigd in de GMR. 

Jan Lubbers neemt deze taak over. Verder 

verwelkomen we Bertine Lohuis als oudergeleding 

in de MR.                                                                               

Volgende MR-vergadering: De volgende MR 

vergadering is op 20 februari 2012 

Belangrijke data:                                                             

13 febr.: gebedsgroep 13.30 uur in school            

15, 16 febr.: contactavond groep 1 t/m 7                  

17 febr.: rapport mee                                                                          

22 febr.: schaaktoernooi in de Herv. Kapel                                                         

27 februari t/tm 2 maart: voorjaarsvakantie                 

5 maart: luizencontrole vanaf 8.30 uur                                        

20 maart: ouderavond MR 


